Załącznik
do umowy z dnia……………….

Utrzymanie cmentarzy gminnych w okresie od 01.01.2019 r. do
31.12.2019 r. o powierzchni ogólnej 57 241 m2.
WYKAZ TERENÓW
Nr geod

Lp.

Wyszczególnienie terenu

Cmentarz wojenny w Jeżach (obręb
Dłutowo)
2. Cmentarz we wsi Snopki (lewa strona)
3. * Cmentarz i Pomnik Pamięci Żołnierzy
Radzieckich w Piszu (dodatkowo:
wykonanie nasadzeń kwiatów przed
kwitnieniem po uzgodnieniu z Urzędem
Miejskim w Piszu Wydz. GKI oraz
utrzymanie w czystości alejek i chodników
przyległych do cmentarza)
4. Łupki – kwatera mogił wojennych z I Wojny
Światowej
5. Liski – kwatera mogił wojennych z I Wojny
Światowej
6. Jeglin – kwatera mogił wojennych z I Wojny
Światowej
7. Zawady – kwatera wojenna z I Wojny
Światowej na cmentarzu ewangelickim
8. Ciesina – cmentarz z mogiłą z I Wojny
Światowej
9. Pogobie Tylne – kwatera wojenna z I Wojny
Światowej na cmentarzu ewangelickim
10. Stare Guty – cmentarz z I Wojny Światowej
11. Jagodne – cmentarz z kwaterą wojenną z I
Wojny Światowej
12. Szczechy Wielkie cmentarz ewangelicki –
mogiła wojenna z I Wojny Światowej
13.* Cmentarz przy ul. Dworcowej (łącznie z
terenem przyległym – chodnikiem)
14.*
Cmentarz we wsi Snopki (prawa strona)
15 Wiartel- Jaśkowo- cmentarz z mogiłą z II
Wojny Światowej
16 Rakowo Piskie-cmentarz ewangelickimogiła z I Wojny Światowej
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Do powyższych terenów zostały ujęte powierzchnie terenów zlokalizowanych w
bezpośrednim sąsiedztwie.
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HARMONOGRAM WYMAGANYCH PRAC
- dotyczy pozycji nr 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15 i 16
Wyszczególnienie prac
Oczyszczanie terenów cmentarzy z zanieczyszczeń takich jak:
1. papiery, folie, butelki itp. grabienie liści oraz wycinka suchych
krzewów, usuwanie odrostów, zakrzaczeń
- usuwanie konarów drzew zagrażających bezpieczeństwu,
- usuwanie połamanych gałęzi,
- usunięcie drzew i krzewów obumarłych, nierokujących szans
2. na przeżycie oraz zagrażających bezpieczeństwu ( do 5 sztuk o
obwodach pni powyżej 200 cm w ciągu całego okresu
obowiązywania umowy), drzew o obwodach pni do 200 cm - w
miarę potrzeb Zamawiającego oraz transport drewna we
wskazane przez Zamawiającego miejsce,
- ułożenie drewna w stos umożliwiający jego obmiar,
- odsadzenie drzew i krzewów w zamian za usunięte drzewa i
krzewy (sadzonki zapewni Zamawiający),
Kompleksowa pielęgnacja trawników:

Lp.

3

- koszenie z wygrabianiem (należy wykonać każdorazowo w
ciągu 5 dni od momentu rozpoczęcia prac)

4.

- Oczyszczanie pomników, płyt (nagrobkowych), krzyży
- Konserwacja ogrodzeń oraz usuwanie zniszczeń

Termin wykonania
Systematycznie, w miarę potrzeb
w miarę potrzeb
w miarę potrzeb
W miarę potrzeb po uzgodnieniu z
Urzędem Miejskim w Piszu Wydz.
GKI i uzyskaniu przez Zamawiającego
zezwolenia na usunięcie drzew

w miarę potrzeb
w miarę potrzeb
w miarę potrzeb z zastrzeżeniem, że
wysokość trawy nie może być
większa niż 15 cm
na bieżąco
na bieżąco

HARMONOGRAM WYMAGANYCH PRAC * - dotyczy pozycji nr 3, 13 i 14:

Lp.
Wyszczególnienie prac
Termin wykonania
1. Wiosenne i jesienne grabienie liści oraz wywóz liści przez
Wykonawcę
Systematycznie, w miarę potrzeb
2. Kompleksowa pielęgnacja trawników:
- koszenie z wygrabianiem (należy wykonać każdorazowo w ciągu w miarę potrzeb z zastrzeżeniem, że
5 dni od momentu rozpoczęcia prac)
wysokość trawy nie może być
większa niż 15 cm
- wiosenne i jesienne grabienie liści oraz wywóz liści przez
w miarę potrzeb
Wykonawcę
Konserwacja dróg cmentarnych, placów, alejek i chodnika
przyległego do terenu:
3. - usuwanie darni
na bieżąco w miarę potrzeb
- zebranie piasku zamulającego krawężniki
-//- usuwanie darni z płyt chodnikowych
-//-

4.

Bieżące prace porządkowe:
5
- zamiatanie alejek na cmentarzach i chodnika przyległego do
na bieżąco w miarę potrzeb
terenu cmentarza oraz wygrabianie i zamiatanie miejsc
szczególnie narażonych na drobne zaśmiecenia (kapsle,
niedopałki papierosów, itp.)
- odśnieżanie i posypywanie piaskiem (bez użycia soli od godz. 5
styczeń – kwiecień, październik –
rano) alejek na cmentarzu oraz chodnika przyległego do danego
grudzień, systematycznie, w miarę
terenu
potrzeb
- codzienne opróżnianie śmietników – koszy na śmieci na terenach
na bieżąco, w miarę potrzeb
00
objętych umową do godz. 8 oraz na bieżąco koszy które uległy (prace należy wykonywać codziennie)
przepełnieniu
- wywóz zanieczyszczeń przez Wykonawcę
w miarę potrzeb
- powierzchniowe oczyszczanie terenu z zanieczyszczeń takich
-//jak: papiery, folie, butelki, itp.
Wykonawca powinien likwidować zanieczyszczenia w ciągu 2
godzin od stwierdzenia konieczności wykonania prac
- bieżąca konserwacja wraz z malowaniem koszy na terenie
w miarę potrzeb
cmentarza (do dnia 31.05.2019 r.)
- wykaszanie zachwaszczenia pomiędzy mogiłami
-//- usuwanie krzaków i zarośli
-//-

5
6

Opryski chemiczne drzew – zwalczanie szkodników
Ustawienie brakujących tablic informacyjnych odnośnie danych
cmentarzy

7
8

Oczyszczanie nagrobków

w miarę potrzeb

Usuwanie drzew i krzewów:
-usunięcie drzew i krzewów obumarłych, nierokujących szans
na przeżycie oraz zagrażających bezpieczeństwu ( do 5 sztuk o
obwodach pni powyżej 200 cm w ciągu całego okresu
obowiązywania umowy), drzew o obwodach pni do 200 cm - w
miarę potrzeb Zamawiającego oraz transport drewna we
wskazane przez Zamawiającego miejsce,
- ułożenie drewna w stos umożliwiający jego obmiar,
- odsadzenie drzew i krzewów w zamian za usunięte drzewa i
krzewy (sadzonki zapewni Zamawiający),
Wykonanie zabiegów sanitarno - pielęgnacyjnych drzew i
krzewów (podcinanie konarów, prześwietlanie koron drzew itp..)

9

Usuwanie odrostów przy drzewach. Cięcia odmładzające
krzewów (skupin) oraz usuwanie suchych krzewów.
Rejon powinien być czysty „od świtu do zmierzchu”, Wykonawca
musi być dyspozycyjny.

natychmiast po stwierdzeniu
w miarę potrzeb
w miarę potrzeb po uzgodnieniu z
Urzędem Miejskim w Piszu Wydz.
GKI i uzyskaniu przez
Zamawiającego zezwolenia na
usunięcie drzew
w miarę potrzeb
w miarę potrzeb
w miarę potrzeb, na zgłoszenie
Zamawiającego
-//-

